
Honorowe patronaty
Starosta Sandomierski Burmistrz Sandomierza
Marcin Piwnik Marcin Marzec

RegulaminMiędzypokoleniowego konkursu literacko-artystycznego

420 PRAC NA 420 LAT ISTNIENIA COLLEGIUM GOSTOMIANUM

Cele konkursu
1. Integracja międzypokoleniowa.
2. Dokumentowanie historii Collegium Gostomianum.
3. Pobudzenie do działań twórczych.
4. Zorganizowanie wystawy jubileuszowej.
5. Licytacja dzieł na cele charytatywne.

Organizator
I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu, Stowarzyszenie
Wychowanków Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego Confraternitas Gostomianum

Uczestnicy
Wychowankowie przedszkoli, uczniowie, absolwenci i/lub sympatycy I Liceum
Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu

Opis
Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach i różnych grupach wiekowych:
1. Literackiej
Trzy grupy wiekowe:
Uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych
Uczniowie szkół ponadpodstawowych
Dorośli
Zadanie
Należy napisać utwór związany z Collegium Gostomianum (jego historią, architekturą,
postaciami, ogrodem, itp.) w dowolnej formie literackiej, np.: wiersz, wspomnienie, wywiad,
reportaż, opowiadanie, esej i inne.



2. Artystycznej
Pięć grup wiekowych:
Przedszkolaki
Uczniowie klas I-III szkół podstawowych
Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych
Uczniowie szkół ponadpodstawowych
Dorośli
Zadanie
Należy wykonać pracę plastyczną w dowolnym formacie i dowolną techniką lub film,
prezentację o tematyce związanej z Collegium Gostomianum (jego historią, architekturą,
postaciami, ogrodem, itp.).

Termin, wymagania formalne
1. Termin oddania prac literackich i artystycznych dla przedszkoli i szkół: do 31 maja 2022 r.,
dla dorosłych: do 15 czerwca 2022 r.
2. Prace literackie, prezentacje i filmy należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:
konkurs420@lo1.sandomierz.pl
3. Prace plastyczne można przesłać na adres: I Liceum Ogólnokształcące Collegium
Gostomianum, ul. J. Długosza 7, 27-600 Sandomierz lub dostarczyć do sekretariatu szkoły.
4. Do pracy należy dołączyć zeskanowane oświadczenie.
5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką z informacjami: imię i nazwisko autora
pracy, klasa/wiek, nazwisko opiekuna i nazwa przedszkola/szkoły (w przypadku
przedszkolaków i uczniów), dane kontaktowe autora pracy lub opiekuna.

Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu dla przedszkoli i szkół nastąpi 6 czerwca 2022 roku, dla dorosłych
4 lipca 2022 r. Informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej Szkoły.
Zwycięzcom konkursu zostaną wręczone nagrody:
- dzieciom i młodzieży - 8 VI 2022 r. podczas XXIV Sesji Ekologicznej W ogrodzie Collegium
Gostomianum,
- dorosłym - 8. października 2022 r. podczas XI Zjazdu Absolwentów Collegium Gostomianum
w budynku szkoły.

Nagrody
Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe. Ponadto uczniowie ubiegający
się o przyjęcie do kl. I Collegium Gostomianum uzyskują dodatkowe 4 punkty przy rekrutacji.

Dodatkowe informacje
Przedszkolaków i uczniów zachęcamy do zwiedzania naszej szkoły pod opieką nauczycieli.
Należy wcześniej uzgodnić termin wizyty.
Dorosłych zachęcamy do niedzielnego zwiedzania naszej szkoły w terminach: 29 maja, 5, 12,
19 czerwca o godz. 10.00 w ramach akcji Niedzielne poranki w Collegium.

Dane kontaktowe
Renata Stawowy, tel. 509-439-235, konkurs420@lo1.sandomierz.pl
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